Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021
vzhledem ke COVID-19
Základní škola a mateřská škola Vřesovice, p. o.
Pokyny pro žáky a rodiče
Základní i mateřská škola zahájí provoz v úterý 1. 9. 2020
•

Provoz školy bude realizován v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy

•

Žáci ZŠ budou do školy vstupovat pouze „modrým“ vstupem z nádvoří, tak, jak byly zvyklí před
vypuknuDm Covidu-19 (zákonní zástupci vyčkají na své děL nejlépe ve venkovních prostorách nádvoří,
případně v modrém vstupu do školy – před šatnami). Do prostor školy vstupují zákonní zástupci děD
pouze ve výjimečných případech

•

Všichni žáci ZŠ budou využívat prostory šaten s šatními skříňkami

•

Vstupování děD a rodičů do MŠ bude beze změny, tak, jak byli zvyklí před Covidem_19 ve školním roce
2019/2020

•

ZŠ ani MŠ nebude po dětech vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosL

•

Nejsou stanovena pravidla pro omezení počtu žáků v jednotlivých třídách či skupinách, děL budou
chodit do třídy se všemi svými spolužáky/kamarády, tak, jak byly zvyklé

•

Školní družina bude fungovat bez omezení, budou vytvořena dvě oddělení ŠD, děL z jednotlivých
oddělení ŠD budou mít částečně omezené možnosL navštěvovat se mezi sebou ve vnitřních
prostorách, ve venkovních prostorách však žádná omezení nebudou.

•

Roušky v prostorách ZŠ i MŠ v tuto chvíli povinné nejsou, prosíme však rodiče dojíždějících žáků, aby si
zjisLli nutnost používání roušek v autobuse

•

Základní škola a mateřská škola má podle zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost předcházet
vzniku a šíření infekčních chorob, proto je povinna oddělit od skupiny dítě, které vykazuje známky
akutního onemocnění, izolovat toto dítě v samostatné místnosL a ihned kontaktovat zákonného
zástupce. K příznakům infekčního onemocnění patří: např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma,
dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesL svalů a kloubů, průjem, ztráta chuL a čichu, apod.)
Žádáme proto zákonné zástupce, aby velice zvažovali, zdali své dítě s těmito příznaky do školy budou
posílat. Respektujte prosím zdraví ostatních děD i dospělých ve škole. Pokud bude dítě opakovaně
navštěvovat školu s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění (včetně alergického onemocnění
– rýma, kašel), může škola přistoupit k podmínce umožnění vstupu dítěte pouze v případě, pokud
prokáže – potvrzení prakLckého lékaře pro děL a dorost, že netrpí infekční nemocí. Stejné podmínky
plaD i pro děL navštěvující MŠ

•

Škola zajisD pravidelnou a důkladnou dezinfekci všech prostor, aby eliminovala případné nebezpečí
přenosu infekčního onemocnění. Bude také vybavena dostatečným množstvím dezinfekce na ruce

•

V případě výskytu onemocnění COVID – 19 v ZŠ i MŠ, bude zástupce školy neprodleně kontaktovat
Krajskou hygienickou stanici a postupovat dle proLepidemických pokynů. Ihned bude také
kontaktovat zákonné zástupce všech žáků a informovat je o aktuální situaci

Moc děkuji všem za pochopení!
Mgr. Dagmar Halašová – ředitelka školy

